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Gazetka szkolna
wydawana przez
uczniów Zespołu
Szkół im. Andrzeja
Średniawskiego

2011/2012
listopad — grudzień

Witajcie!
Na przełomie roku w naszym
numerze trochę wspomnień,
jak zawsze aktualności z życia
„Średniawskiego” i ciekawe
artykuły - czyli dla każdego
coś dobrego! Mamy nadzieję,
że przy lekturze naszej gazetki
szybciej zleci czas do wyglądanych przez wszystkich ferii
zimowych :)
Miłej lektury!
Laureaci Turnieju Wiedzy
o Patronie
Szkoły

Etap teoretyczny:
Tomasz Pacułt 1TR
Arkadiusz Dudzik 1TI
Krzysztof Jakubiak 1TG.
Etap pisemny:
Karolina Wójtowicz 1TA
Etap praktyczny:
Karolina Wójtowicz, Dominika
Ogiela i Angelika Zięba (1TA),
Małgorzata Pustelnik i Marzena Cebula (1TG).

Rozkład jazdy:
19 stycznia - początek drugiego semestru
21, 22 stycznia - Dzień Babci, Dzień Dziadka
11 lutego - Studniówka :)
11-26 lutego - FERIE!
14 lutego - Walentynki ♥♥♥
16 lutego - Tłusty Czwartek
22 lutego - Środa Popielcowa

ŚWIĘTO SZKOŁY

Akademia z okazji
11 listopada

OTRZĘSINY
WYGRAŁA KLASA
1 TA GRATULUJEMY!

Wystąpili:
Jacek Opydo, Marek Szlachetka, Joanna Piekarz,
Kinga Leksander, Karolina
Janosz, Agnieszka Górnisiewicz, Małgorzata Flazik,
Paulina Duda i Ela Zięba
Przygotowanie:
Dominika Ceremon, Joanna
Ryś.

2011/2012

TEMAT NUMERU
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Otwarcie nowej pracowni komputerowej
wielkiej placówki, w której
funkcjonował jeden (!) komputer, do prężnie zarządzanej, nowoczesnej szkoły,
która nawet w trudnym okresie może pochwalić się naborem, sukcesami uczniów
i ciągle rozbudowywanym
zapleczem edukacyjnym.

Wspanialszego
prezentu pod choinkę nie
mogła sobie wymarzyć społeczność Zespołu Szkół im.
A. Średniawskiego w Myślenicach. W czwartek, 22 grudnia uroczyście otwarto
w placówce nową pracownię
komputerową.
Wyposażenie nowej sali multimedialnej stanowi m.in.: 16 komputerów
stacjonarnych, dwa laptopy,
r z u t n i k mu l t i m e d i a l n y
i ekran. Wartość całej pracowni, zakupionej ze środków projektu "Modernizacja
kształcenia zawodowego
w Małopolsce", wynosi ponad 46 tys. zł.
W tak ważnej dla
Szkoły chwili nie mogło
zabraknąć gości. Uroczystego przecięcia wstęgi dokona-

li: burmistrz Miasta i Gminy
Myślenice Maciej Ostrowski,
starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal i dyrektor
Zespołu Szkół Jerzy Cachel,
a towarzyszyli im wiceburmistrz Mieczysław Kęsek,
wicestarosta Tomasz Suś
oraz prezes MZWiK Andrzej
Urbański. W krótkich słowach burmistrz Maciej
Ostrowski podkreślił drogę,
jaką przeszedł przez ostatnie
lata Zespół Szkół: od nie-

W ż yc z e n i a c h
wigilijnych, jakie składano
sobie potem w czasie spotkania opłatkowego na Hali
Sportowej, wszyscy zebrani
podkreślali konieczność
optymistycznego patrzenia
w przyszłość, nawet w tak
trudnym dla polskiego
szkolnictwa okresie. Czego
sobie i wszystkim szkołom
powiatu myślenickiego życzy Dyrektor, kadra i społeczność uczniowska
"Średniawskiego".
AG
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DZIEJE SIĘ...
Potrawa wigilijna na
pięknie nakrytym
stole
Dnia 14 grudnia
2011 r. dwie uczennice
naszej Szkoły: Wioletta
Wojtycza oraz Ewelina
Michalik wzięły udział
w Powiatowym Konkursie
dla szkół gastronomicznych
- FESTIWAL SMAKU,
zorganizowanym przez
Zespół Szkół Ogólnokształ-

Uczniowie
Średniawskiego
nagrodzeni!
Uczniowie szkół
z województwa małopolskiego, biorący udział
w projekcie „Modernizacja
kształcenia zawodowego
w Małopolsce” – laureaci
konkursu „Mam zawód.
Mam fantazję”
oraz
uczestnicy
ko n ku r s ó w
zawodowych
–
zostali
wyróżnieni
podczas
I
Gali
Kształcenia
Zawodowego.
Miała

cących
i
w Lubniu.

Zawodowych

Tematem przewodnim zmagań była „Potrawa
wigilijna na pięknie nakrytym stole”. Uczennice rywalizowały w dwóch
kategoriach i zajęły
odpowiednio: Ewelina Michalik w kategorii „Pięknie nakryty stół” trzecie miejsce oraz Wioletta
Wojtycza w kategorii
„Potrawa wigilijna”
także trzecie miejsce.

ona miejsce 7 grudnia w siedzibie firmy Comarch S.A.
w Krakowie.
Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi uczestnicy projektu, którzy
osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i turniejach. Naszą
Szkołę reprezentowali: Jakub
Sroka i Paweł Kowalczyk.
Uczniowie ci są laureatami

Uczennicom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej Szkoły.
(red.)

"Powiatowego Konkursu
Barmańskiego" - zawodów
przeznaczonych dla uczestników kursów "Kelner Barman" zorganizowanych
przez Starostwo Powiatowe
w Myślenicach w ramach
tego samego projektu. Jest to
dla naszej Szkoły duże wyróżnienie, tym bardziej, że
firma prowadząca kurs barmański została założona
przez absolwentów naszego
Technikum. Świadczyć to
może o wysokim poziomie
nauczania w placówce oraz
o dobrym przygotowaniu
uczniów do prowadzenia
własnej działalności po
ukończeniu szkoły.
AG
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DZIEJE SIĘ...
Dobiegł końca tegoroczny Maraton
Pisania Listów w obronie
praw
człowieka. Nasza Szkoła
brała udział w Maratonie już
po raz czwarty. Z roku na rok
zainteresowanie tą akcją jest
coraz większe, czego dowodem jest liczba napisanych
listów.
Podczas tego Maratonu napisaliśmy 583 listy,
a broniliśmy: studenta
z Azerbejdżanu, który został
skazany na 2,5 roku więzie-

Maraton pisania listów
nia za artykuł krytykujący
prezydenta tego kraju, organizację która broni praw
kobiet i mężczyzn w Zimbabwe, Mohammada Sadiq Kabudvanda, który został skazany na 10 lat więzienia za
pokojowe wyrażanie swoich
poglądów, broniliśmy też
młodą kobietę z Jemenu,
która została skazana na karę
śmierci, a także domagaliśmy
się likwidacji politycznych
obozów pracy w Korei Północnej.

Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili
się do tak imponującego wyniku listowego: Panu Dyrektorowi, nauczycielo m,
a przede wszystkim uczniom,
Jednym z celów bo to dzięki Wam, z roku na
Maratonu jest szerzenie rok liczba listów jest coraz
wśród młodzieży wiedzy na większa.

Mikołaj w przedszkolu
W dniu 5 grudnia
2011 r. uczniowie klasy 3TA
odwiedzili przedszkolaków
z wizytą mikołajkową. Święty Mikołaj razem ze swoją
delegacją rozdawał prezenty
i
wywarł na dzieciakach
ogromne wrażenie. W całym
przedszkolu aż huczało, dzieciaki chciały pokazać się od
jak najlepszej strony, przygotowały dla Mikołaja piosenki
i wiersze.
D z i e c i c h ę tn i e
robiły sobie zdjęcia z Mikołajem oraz siadały mu na kolanach, obiecywały także, że
będą grzeczne przez cały rok,

temat praw człowieka oraz
uwrażliwienie ich na los innych ludzi. Nasi uczniowie
swą postawą i chęcią pisania
listów, udowodnili, że los
innych ludzi nie jest im obojętny. Akcję poparł swoim
autorytetem dyrektor Jerzy
Cachel.

Joanna Ryś
zrobiły. Każda grupa zrobiła
wspólne zdjęcie z Mikołajem,
aniołami oraz diabełkami.

aby Mikołaj chciał do nich
wrócić. Chciały jak najdłużej
zatrzymać Mikołaja ze sobą,
nie bały się nawet diabłów,
które krążyły i motywowały
przedszkolaków, aby byli
grzeczni. Starszaki oprócz
ślicznej piosenki przygotowały dla Mikołaja prezent w
postaci czapki, którą same

Mikołajkowy wypad zakończył się wizytą
u Pana Dyrektora, który również otrzymał skromny upominek. Obdarowany został
także Pan wicedyrektor Leszek Hanusiak oraz Pani
Anna Bisztyga. Dla uczniów
3TA był to cudowny dzień,
uśmiechy na twarzach dzieciaków na długo utkwią w ich
pamięci.
Izabela Węgrecka

_bez_nazwy//
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ŚREDNIAWSKI NA SPORTOWO

Po oddaniu do
użytku nowoczesnej hali
widowiskowo-sportowej, w
Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w znacznym
stopniu uległa aktywizacji
działalność sportowa. Oprócz
tego, że lekcje wychowania
fizycznego odbywają się
w komfortowych warunkach,
uczniowie mają możliwość
uczęszczania na sportowe
zajęcia pozalekcyjne z zakresu piłki nożnej, piłki ręcznej,
koszykówki oraz siatkówki.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się m.in. organizowane przez nauczycieli:

M. Holochera i Ł. Drewienkiewicza wewnątrzszkolne
rozgrywki
piłkarskie pod
nazwą
„Szkolna Liga
Piłki Nożnej”.
W tegorocznej
edycji zakończyła się właśnie faza grupowa, z której
awans do kolejnej
rundy
uzyskały zespoły:
2 TI, 4 TG/TA, 3 TG oraz
3 TI (1). Faza finałowa, która
odbędzie
się w II
semestrze
z pewnością
przyniesie
nie mniej
emocji niż
pamiętna
z ubiegłego
roku.

Na arenie międzyszkolnej
reprezentanci
Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego na razie nie odnotowują wybitnych sukcesów,
jednak prezentują się coraz
lepiej i toczą wyrównane
boje, o czym świadczyć może
m.in. ostatnia Powiatowa
Licealiada w Piłce Nożnej
Chłopców. Na wyniki sportowe przyjdzie jeszcze czas,
ponieważ wymagają one
długotrwałej i systematycznej

pracy, która została podjęta
stosunkowo niedawno, ze
względu na wcześniejszy
brak bazy i odpowiedniej
infrastruktury. Obserwowana
aktywność, zapał i ambicja
uczniów pozwalają pozytywnie patrzeć w sportową przyszłość Szkoły.
Ł. D.
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UWAGA!
TEMAT NA TOPIE!
Od 1 września
2009 r. w szkołach podstawowych i gimnazjach rozpoczęto wprowadzanie reformy
programowej. Teraz, gdy
pierwszy rocznik gimnazjum
będzie kończyć ten etap nauki już według nowych zasad, nadszedł czas wprowadzania zmian w szkołach
ponadgimnazjalnych.
Co zaplanowało dla
nas ministerstwo?
Reforma wprowadza nowy podział materiału
nauczanego w gimnazjum
i liceum. Dotychczas materiał
realizowany przez trzy lata
w gimnazjum, był w liceum/
technikum powtarzany i poszerzany. Według nowych
założeń nauka w gimnazjum
będzie ściśle łączyła się
z nauką w pierwszej klasie
szkoły ponadgimnazjalnej,
która będzie zamykała nauczanie materiału podstawowego. W drugiej i trzeciej
klasie liceum/technikum
przedmioty będą nauczane
w zakresie rozszerzonym
w zależności od profilu/
zawodu danej klasy.
Nie ma jeszcze
konkretnych zapisów na
temat egzaminu maturalnego
w 2015 roku, czyli pierwszego po reformie programowej.
Według wstępnych informa-
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REFORMA PROGRAMOWA
cji z ministerstwa egzamin
z języka polskiego składać
się będzie z zadań zamkniętych oraz wypowiedzi pisemnej na podany temat. W szkołach kończących się maturą,
po egzaminie podstawowym
można będzie przystąpić do
drugiej części egzaminu – na
poziomie rozszerzonym. Test
z matematyki będzie zawierał
zadania zamknięte oraz 2-3
zadania wymagające przedstawienia toku rozumowania.
Egzamin z języka obcego na
poziomie podstawowym

składać się będzie z zadań
zamkniętych, którego wymagania wynikają z zakresu
wymagań podstawy programowej.
Na koniec przypomnę, że te zmiany obejmują
dopiero rocznik, który rozpocznie naukę w szkole ponadgimnazjalnej 1 września
2012 roku. Więcej informacji
można znaleźć na stronie
internetowej: http://
reformaprogramowa.men.gov.pl/
AG

Reforma w szkole ponadgimnazjalnej – główne założenia:
- kontynuacja kształcenia ogólnego w I klasie i wybór
przedmiotów do wyboru w klasach II i III (możliwy również
od klasy I), w tym obowiązkowa kontynuacja języka
polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania
fizycznego i religii/etyki oraz realizacja 2-3 przedmiotów
według programu rozszerzonego i przynajmniej jednego
przedmiotu uzupełniającego;
- możliwość wyboru trzeciego języka obcego;
- możliwość odejścia od systemu klasowo-lekcyjnego
i tworzenie z mniejszej liczby klas większej ilości grup, co
w efekcie daje obniżenie liczebności uczniów w grupie
i zwiększenie efektywności nauczania;
- wprowadzenie dodatkowych zajęć uzupełniających do
wyboru przez uczniów: zajęć artystycznych oraz ekonomii
w praktyce;
- wprowadzenie obowiązujących uczniów bloków
uzupełniających edukację: historia i społeczeństwo – dla
uczniów, którzy wybrali przedmioty przyrodnicze w zakresie
rozszerzonym lub przyroda – dla tych, którzy w zakresie
rozszerzonym uczą się przedmiotów humanistycznych;
- nowa organizacja egzaminu maturalnego.

_bez_nazwy//
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ZZA BIBLIOTECZNEJ LADY
Czterdzieści książek oraz jedenaście numerów
czasopism - to plon tegorocznej akcji "Prezent pod choinkę - książka do biblioteki!"
Serdeczne podziękowania składam tegorocznym Darczyńcom, a byli
nimi:
Jerzy Cachel, Dominika Ceremon, Krzysztof Janus,
Teresa Łętocha, Ewelina
Michalik, Dorota Mirek
i Joanna Ryś.
Godny podkreślenia jest fakt, że większość
z tych osób już w roku ubiegłym podarowała bibliotece
szkolnej książki ze swoich
prywatnych księgozbiorów.
Pani Joanna Ryś pomogła
również w sprawnym przeprowadzeniu akcji w Szkole,
a uczennice klasy 3 TA Aneta Bochenek i Aleksandra Fus - przygotowały dla
Darczyńców upominki.
D o d at k o wo
w styczniu księgozbiór biblioteczny wzbogacił się o
nowości, głównie beletrystyczne, zakupione z budżetu
Szkoły. Zachęcam więc do
odwiedzania szkolnej biblioteki i korzystania z coraz
bogatszych zbiorów.
AG

A oto lista nowości:
G. R. R. Martin Taniec ze
smokami
M. Nurowska Imię twoje...
N. Roberts Smak życia
A. Kava Czarny piątek
Ch. Palahniuk Fight Club
A. Pilipiuk Sfera Armilarna
E. Segal Absolwenci
O. S. Card Gra Endera
N. Sparks Prawdziwy cud,
Bezpieczna przystań
K. Vonnegut Śniadanie mistrzów
M. Gutowska-Adamczyk
Cukiernia pod Amorem
R. Ligocka Dziewczynka
w czerwonym płaszczyku
T. Tryzna Panna Nikt
W. Isaacson Steve Jobs
J. Gray Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus
P. G. Zimbardo Motywacja
i uczenie się, Człowiek i jego
środowisko
B. Grylls Szkoła przetrwania
K. Łazucka-Cegłowska Drzewa i krzewy liściaste
A. Biała Literatura i malarstwo
I. Grabska Lekcja historii
Jacka Kaczmarskiego
C. Lackberg Księżniczka
z lodu, Kaznodzieja, Kamieniarz, Ofiara losu
B. Fitzpatrick Szeptem, Crescendo, Cisza
M. Biskup Śladami zapomnianych bohaterów
R. Bratny Kolumbowie rocznik 20

M. Dąbrowska Pielgrzymka
do Warszawy...
K. Farrington Potterowa
Myślodsiewnia
J. Iwaszkiewicz Biłek
J. Z. Jakubowski Żeromski
R. Kapuściński Rwący nurt
historii
G. Kirchner (red.) Terra-X:
wyprawy w nieznane - poszukiwacze skarbów, rycerze
i wampiry
M. Krajewski Liczby Charona
H. Krall Wyjątkowo długa
linia
J. I. Kraszewski Grzechy
hetmańskie
S. Lem Pamiętnik znaleziony
w wannie
Z. Libera Zygmunt Krasiński
J. Navarro Gliniana Biblia
B. F. Peterson Ekspozycja
bez tajemnic
J. Pilch Miasto utrapienia
K. Pisarzewska Halo, Wikta!
J. Bąk Polska: przyroda,
krajobrazy, miasta
C. Ravenel Ikebana
S. Rosik Gdy rodziła się
Europa.... Zjazd gnieźnieński
E. E. Schmitt Pan Ibrahim
i kwiaty Koranu
M. Sołtysik Piękni szaleńcy
czyli sztuka skandalem podszyta
O. Tokarczuk Prowadź swój
pług przez kości umarłych
A. Tołstoj Kulawy książę
T. H. White Rycerz spod
Ciemnej Gwiazdy
J. Wyrozumski Kazimierz
Wielki
A. Pawlak Życie świętobliwej
Genowefy

2011/2012
Magic - Nowoczesny lokal
zapewniający dobrą muzykę
i zabawę w każdy weekend,
a ponadto otwarty 7 dni
w tygodniu jako bar. Myślenice, ul. 3 Maja 72
Black & White – Tak piszą
o sobie: „Klub powstał
z myślą o mieszkańcach
Myślenic, aby zapewnić im
rozrywkę, perspektywę miłego spędzenia wieczoru przy
dobrej muzyce granej na
żywo oraz relaks na parkiecie podczas organizowanych
u nas imprez tematycznych.
Staraliśmy się dobrać jak
najlepszych dj's, wokalistów
oraz muzyków, którzy będą
im towarzyszyć. To wszystko po to, aby nasz klub zawsze kojarzył Wam się z solidnością i super imprezami.”
Myślenice, ul. Leśna 1
Vega – klub, w którym zawsze można znaleźć odpowiednią muzykę dla siebie nuda tutaj nie gości, organizowane są liczne koncerty.
Myślenice, ul. Pardyaka 2
Bar
i
restauracja
"Banderoza" - Banderoza
usytuowana jest w centrum
Zarabia, tuż przy rzece Rabie, niedaleko mostu wiszącego. Myślenice, ul. Parkowa.
Klub Stach (Tenczyn) Klub Stach w Tenczynie
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KARNAWAŁ - GDZIE SIĘ BAWIĆ?
znajduje się przy Zakopiance, 20 km od Myślenic. Cieszy się dużym powodzeniem
już od kilkunastu lat. Do
dyspozycji gości są 2 bary
(górny i dolny) oraz trzy
poziomy. Pierwszy poziom
znajduje się pod parkietem,
gdzie umieszczony jest kominek i stoliki. Drugi poziom to DJ'ka, 14 loży oraz
bar. Trzeci poziom to parkiet. Lokal jest monitorowany z wewnątrz jak i z zewnątrz a nad bezpieczeństwem bawiących się czuwa
profesjonalna ochrona.
W Stachu można dobrze się
pobawić przy aktualnych
przebojach muzyki klubowej, dance, pop i starszych
hitach światowej i polskiej
sceny muzycznej. Weekendowe szaleństwo rozpoczyna
się o godz. 20.00 w każdą
sobotę i niedzielę, a rezydentami są DJ Shock Maker
(Wadowice), DJ Haus
(Zakopane) oraz DJ Czester
(Mszana Dolna).

KRAKÓW:
Studencki klub Atmosfera
- świetna muzyka, od rocka
po house, gwarantowana.
Dalej po drodze jest Prozak,
modny, bardzo ekskluzywny
lokal, którego autorski design znalazł się w ścisłej czo-

łówce rankingu Newsweeka.
Jest też Ministerstwo, wysoko oceniane wśród krakowskich klubowiczów z muzyką w najlepszym wydaniu.
Wreszcie Cień, ulubiony
klub krakowskich celebrytów.
Łubu Dubu - wystarczy
z ulicy Wielopole wejść
w bramę, by na drugim piętrze po prawej stronie znaleźć się w zupełnie innym
klimacie. Czas i muzyka
zatrzymały się tu w miejscu.
Niejeden przedmiot przypomni nam okres młodości,
a nawet dzieciństwa. Dla
nieco młodszych żywe muzeum PRL-u. Za to atmosfera
odjazdowa, tzw. hulanie po
ścianie, zwłaszcza przez
weekend, przy nie tylko starej dobrej muzie. Nie zapomnijcie też wpaść co tydzień
do ostatniej sali klubu, gdzie
cyklicznie odbywają się przeróżne pokazy filmowe na
dobrym poziomie.
Klub "Kameleon" - Aranżacja wnętrza jest niezwykle
uniwersalna, co pozwala na
organizację różnorodnych
imprez, począwszy od dyskotek poprzez koncerty znanych zespołów, zawody DJów, kabarety, pokazy mody.
AW
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DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA PORADNIK PREZENTOWY
21 stycznia swój
dzień mają Babcie, 22 stycznia Dziadkowe. Dzień Babci
i Dzień Dziadka to wspaniała
okazja, by uświadomić sobie
jak wiele w naszym życiu
znaczą dziadkowie. Jak wiele
miłości potrafią ofiarować
i jakimi przyjaciółmi i powiernikami być. Dziadkowie,
a szczególnie babcie zapewne bardziej ucieszą się z życzeń wykonanych samodzielnie przez wnuka czy wnuczkę niż z tradycyjnych kwiatów.
Podpowiadamy
Wam co można ciekawego
zrobić korzystając z podstawowych materiałów takich
jak papier, klej, szmatki itp.
Zaproście do pracy młodsze
rodzeństwo czy kuzynów,
albo sami przypomnijcie
sobie nie tak bardzo odległe
dzieciństwo ;) Mogą to być
ładne życzenia, jakiś drobny
prezent np. pudełko na drobiazgi, a może upieczecie
babci i dziadkowi
dobre
ciasto?
Inne
prezenty,
które
możemy
sprezentować
dziadkowi
czy
babci to:

• Kubek z napisem
"Najlepsza babcia/dziadek
na świecie"
• Siatka na zakupy w kolorze
naturalnym
• Magnes z napisem
"Najlepsze frykasy - sami
to wiecie - przyrządza Babcia najlepiej na świecie"

• Serduszka z masy solnej
• Aniołki z białej gliny
• Modne apaszki, chustki,
szale

• Najpopularniejsze bransoletki

• Ciśnieniomierze
• Zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych

• Długopis z wygrawerowanym napisem

• Ramka z zdjęciem
• Poszewka z dedykacją
• Etui na okulary
• Kalendarz ze zdjęciem
• Bukiet kwiatów, orchidea
lub inna roślina kwitnąca w
doniczce
• Woda toaletowa
• Zestaw łamigłówek albo nowe
szachy
• Laurka lub gromkie „Sto lat!” zaśpiewane grupowo

• Czas spędzony razem
z wnukiem czy wnuczką.
… i oczywiście wszystko, co
pokaże, że troszczysz się
o jej dobro i zdrowie - prezent praktyczny i od serca;
taki, który będzie codziennie
przypominał, że nam na niej
zależy.
WW
Babciu moja miła! Chcę byś
dla mnie w zdrowiu żyła.
Z Tobą zawsze piękne
chwile. Dobrze, że jest ich
aż tyle.
Wspólne bajki i spacery,
czasem wypad na rowery.
Zatem w dniu Twojego
święta bądź szczególnie
uśmiechnięta.
Dam całusy i te kwiatki,
i w serduszka czekoladki.
Bądź Ty dla mnie, ja dla
Ciebie. Dobrze, że my
mamy siebie!
***
Dziadku, Dziadku, czy to
ty?
Coś na Twojej głowie lśni.
To korona!
Słowo daję, przecież znam
korony z bajek!
Czy to fotel?
Ależ skąd!
To nie fotel tylko tron.
Dziadku, Dziadku jesteś
królem!
Pytasz co to za zagadka.
To po prostu święto
dziadka!

2011/2012

PRZEPISY
CZARNY LAS
Składniki:
CIASTO:
8 jaj
150 g mąki
2 łyżki kakao
150 g cukru
1 cukier waniliowy
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 budyń czekoladowy
KREM:
750 ml śmietany kremówki
(30%)
4 łyżki cukru pudru
2 śmietan-fixy lub 3 łyżeczki
żelatyny
DODATKOWO: 150 g wiśni
z kompotu (można zagotować świeże wiśnie lub mrożone) z syropu albo gotowych ze słoika.
SAŁATKA Z KURCZAKA
1 pierś z kurczaka podwójna
1 woreczek ryżu
2 ogórki świeże
1 mały jogurt naturalny
1 kukurydza
1 papryka marynowana
(mały słoik)
koperek (pęczek)
majonez
Pierś z kurczaka
zagotować w 2 kostkach
rosołowych, gotować 20
minut. Ogórki zetrzeć na
tarce (grube oczka), koperek
drobno posiekać. Doprawić
pieprzem i solą.
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50 ml likieru wiśniowego,
dodanego do ½ szklanki
wody lub kompotu z wiśni
Wiórki z białej i czarnej
czekolady do dekoracji
POLEWA: tabliczka gorzkiej czekolady, łyżeczka
masła, wiórki kokosowe
Sposób przyrządzenia:
CIASTO: Białko ubij na
sztywno razem z cukrem
i cukrem waniliowym. Dalej
ubijając, stopniowo dodaj
żółtka. Następnie powoli
dodaj resztę sypkich składników. Delikatnie wymieszaj. Przełóż ciasto do natłuszczonej formy i piecz
40 min w 180º. Wystudź
i przekrój na 3 blaty.
KREM: Śmietanę
ubij
z cukrem pudrem oraz z
zagęstnikiem (jeśli używasz
żelatyny rozpuść ją wcze-

śniej dokładnie w niewielkiej
ilości ciepłej wody).
POLEWA: W miseczce ustawionej nad parą wodną rozpuść czekoladę z masłem.
SKŁADANIE CIASTA:
Blaty nasącz wodą (lub kompotem) wymieszanym z wiśniówką. Przełóż je 2/3 ilości
kremu śmietankowego i wiśniami z kompotu (zostaw
kilka do dekoracji). Na
wierzchu tortu rozsmaruj
polewę czekoladową. Resztą
bitej śmietany udekoruj boki
i górę tortu. Wykorzystaj do
dekoracji pozostałe wiśnie,
posyp górę tortu wiórkami
czekoladowymi, kokosowymi lub ozdób według własnej
inwencji. P rzecho wuj
w chłodnym miejscu aż do
czasu podania (najlepiej
w lodówce).

BABKA METROWA
Zmiksować 6 jajek. Dodać 1
½ szklanki cukru, ½ szklanki wody i ½ szklanki oleju i
dalej miksować. Na koniec
dołożyć 2 ½ szklanki mąki i
1 łyżkę proszku do pieczenia. Ciasto podzielić na 2
części, do jednej dodać 2
łyżki kakao i piec, jedno
ciemne a drugie jasne, w
wąskich brytfankach. Zimne
ciasto podzielić na kromki (z
jednej 20 kawałków).
MASA: 1 kostka masła
1 szklanka cukru
½ l mleka (odlać 1 szklankę)
½ szklanki kokosu
2 łyżki mąki pszennej

1 ½ łyżki mąki kartoflanej
Mleko zagotować z cukrem i
kokosem, następnie dodać
mąkę rozmieszaną w ½
szklance mleka, zagotować i
ostudzić. Masło utrzeć i
dodać tę masę (mleko, mąkę
i kokos). Kromki smarować
masą cienko na zmianę: 1x
kromki jasne, 1x kromki
ciemne. Posmarować ciasto
na wierzchu resztą masy i
posypać pokruszonym ciastem odkrojonym z brzegu
piętki. Gotowe ciasto kroić
po skosie.
SMACZNEGO !
EM
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UWAGA!
NASTĘPNY NUMER GAZETKI TO NUMER
WALENTYNKOWY
SKORZYSTAJ I PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ TEJ
JEDYNEJ / TEMU JEDYNEMU!
Życzenia walentynkowe można składać w bibliotece szkolnej lub przesyłać
na adres: biblioteka@sredniawski.pl do 6 lutego

...Z OSTATNIEJ
CHWILI
Olimpiada wiedzy
o żywieniu i żywności
Dnia 3 listopada
2011 r. odbyły się w naszej
szkole eliminacje do okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Najlepsze wyniki osiągnęły
Weronika Syrek oraz Anna
Drożdż - uczennice klasy IV
TG. Weronika z Anią reprezentowały naszą szkołę
w etapie okręgowym olimpiady, który odbył się 13
stycznia 2012 r. w Zespole
Szkół Gastronomicznych Nr
2 w Krakowie.

Dziewczyny pokazały się z dobrej
strony, godnie reprezentowały szkołę i znalazły się w
gronie uczestników
nagrodzonych dyplomami i upominkami. Wysoką rangę olimpiady podkreślił fakt, że nagrody i wyróżnienia wręczane były przez przedstawicieli
władz samorządowych Krakowa, Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz sponsorów
i kucharzy znanych krakowskich restauracji.
Organizatorzy bardzo starali się o zapewnienie
dobrej atmosfery, dla młodzieży zorganizowali zwiedzanie Podgórza, a dla na-

uczycieli profesjonalny pokaz sommelierski.
Bardzo cieszymy
się z udziału w olimpiadzie
i myślę, że w przyszłym roku
nasza szkoła także będzie
brała udział w tym wydarzeniu.
AR
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UŚMIECHNIJ SIĘ!
Dlaczego taboret ma depresję?
Bo nie ma oparcia...
Terrorysta usiłował porwać
autobus z japońskimi turystami
Policja ma do dyspozycji
6000 zdjęć sprawcy.
Chciałem kupić książkę
o leczeniu fobii, ale boję się,
że mi nie pomoże...
Komary robią się coraz chytrzejsze. Przylatują, lądują na
łóżku, a dalej idą na piechotę,
żeby ich słychać nie było.

Zgodnie z horo
skopem chińsk
im patronat
nad rokiem 20
12 r obejmie B
iały Smok
w żywiole met
alu (białego zł
ota). Według
kalendarza sło
necznego zacz
nie się 23 styc
nia o godzinie
z7:41 czasu pols
kiego a skończy 9 lutego 20
13 r.
Chiński horosk
op głosi, że w
2012 r. obudzą
się smoki prze
budzenia Ziem
i, czyli ogrom
ne energie żywi
ołów schowan
ych pod Ziemią. Ich przebu
dzenie wiąże się
Matki Ziemi. W
z obroną
św
dzie powinni za ietle tych wydarzeń lustanowić się na
planety, które
d dobrem
przez ludzką gł
upotę niszczą
i pustoszą ekol
ogicznie.
Oprócz załaman
ia ekologiczneg
dręczą też kryz
ysy gospodarcz o Ziemię
e, finansowe,
polityczne. Rok
Bi
wołanie do czło ałego Smoka to ostatnie
wieka. Smok ch
ce obudzić
w ludziach nadz
ieję, która jego
zdaniem jest
w stanie wylec
zyć problemy
ludzkości.
W przeciwnym
razie w 2012 r.
los dinozaurów
podzielimy
, a 12 grudnia
będzie końcem
świata.
Jeśli natomiast
podążymy za ra
dą Białego
Smoka, odbudu
jemy nadzieję
i optymizm,
poprawimy sta
n gospodarki,
zaczniemy
rozwijać się du
chowo, wreszc
ie nauczymy
się żyć w zgod
zie z naturą.

Chuck Norris wyrwał stronę
z Facebooka
Czy zdajecie sobie sprawę,
że kobiece "będę gotowa za
5 minut" i męskie "będę
w domu za 5 minut" to dokładnie to samo?

- Synu, chyba wpadłeś w złe
towarzystwo...
- Nie, tato, ja je założyłem.
- Czego ty się tak garbisz jak
chodzisz?
- Przewody do słuchawek
mam nieco przykrótkie.

